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Technische informatie

100-IC 550
Interieur toevoeging

Verwerking:

Interieur toevoeging voor 100 Line en verharder voor 100-MPT

Eigenschappen:

Twee speciale producten; 100-IC 550 Interior additive en 100-IC 660 Interior verdunning, waarmee bi
jvoorbeeld de binnenzijde van de motorruimte of kofferbak zonder blanke lak afgespoten kan worden.
De applicatie methode is in detail beschreven in de module; "INTERIOR COLOR PROCES - 100 LINE".
100-IC 550 wordt ook gebruikt als verharder in de 100-MPT. De applicatie methode is in detail beschre
ven in de module; "GLASURIT 100 LINE - INTERIEUR APPLICATIE"

Opmerkingen:

Raadpleeg voor meer details en applicatie adviezen de Glasurit Know How Module "INTERIOR COLOR
PROCES - 100 Line" en "Glasurit 100-MPT".

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1μm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig
zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten
aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekenin
gen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspie
gelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je
steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten als
mede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
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